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Universidade fecha parcerias 
com seis instituições europeias
Convênios visam promover pesquisas e projetos em conjunto entre as Instituições; comitiva da UNITAU também visitou parques tecnológicos

O 
Reitor da Universi-
dade de Taubaté, 
Prof. Dr. José Rui 
Camargo, esteve 

em viagem na última semana, 
assinando convênios de coope-
ração entre a UNITAU e univer-
sidades de Portugal e Espanha. 
Ele esteve acompanhado pelo 
presidente da Fapeti (Fundação 
de Apoio a Pesquisa, Tecnologia 
e Inovação), Prof. Dr. Eduardo 
Enari, e pelo Coordenador da 
ACOM (Central de Comunica-
ção), Prof. Me. Marcelo Pimentel.

Foram assinados convênios 
com a Universidade de Sevilla, 
na Espanha, onde já existe um 
grupo de pesquisa integrado 
com uma equipe de pesquisado-
res da UNITAU. Além disso, José 
Rui conheceu um pouco sobre o 
Andalucia Tech, o parque tecno-
lógico da região que conta com 
o apoio de duas universidades: 
Málaga e Sevilla.

 Em Portugal, a UNITAU as-
sinou convênio com a Universi-
dade de Évora, Universidade de 
Lisboa, Universidade Lusíada, 
Universidade Autônoma de Lis-
boa e o Instituto Técnico de Lis-
boa. Além disso, a comitiva da 
Universidade conheceu o Parque 
Tecnológico de Évora e a fábrica 
da Embraer sediada na cidade.

Para o professor José Rui Ca-
margo, a semana de visitas foi 
importante para estreitar laços 
e abrir possibilidades de novas 
parcerias entre a Universidade 
de Taubaté e as Instituições.

comitiva da UNitaU com eqUipe do iNstitUto sUperior da UNiversidade de lisboa

fo
to

: d
iv

ul
ga

çã
o

cooperação internacional

José rUi e aNa costa freitas, reitora 
da UNiversidade de évora

José rUi e amarílis vareNNes e 
meNdoNÇa, reitora do iNstitUto 
sUperior de agroNomia de lisboa

José rUi e afoNso filipe pereira 
d´oliveira martiNs, reitor da 
UNiversidade lUsíada de lisboa
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José rUi e aNtoNio ramírez lópez, 
reitor da UNiversidade de sevilla


